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1. ÎNFIINŢARE 
CST a fost înfiinţat prin Încheierea Civilă nr. 369/29.06.2005, dată la care Judecătoria 

Timişoara a hotărât admiterea cererii de înfiinţare a celor trei membri fondatori (Anca Augusta, 
Bolog Graţian, Karnyanszky Marius) şi astfel înfiinţarea Clubului şi înscrierea sa în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Timişoara, cu nr. 61/30.06.2005. 
 
 

2. AFILIERI 
La data de 02.09.2005, în baza cererii formulate de CST, aceasta s-a afiliat la Federaţia 

Română de Ciclism şi Triatlon. Afilierea s-a menţinut şi pe perioada anului 2008, an în care 3 
sportivi ai Clubului (Bolog Graţian, Milincu Camil, Scandera Sergiu) au fost legitimaţi la FRCT. 

De la sfârşitul lui 2007, CST este membru fondator al Federaţiei Bicicliştilor din România. 
 
 
3. MEMBRI 
În decursul anului 2007 evoluţia numărului de membri ai Clubului a fost următoarea: 

-membri fondatori: 3 (Augusta Anca, Bolog Graţian, Marius Karnyanszky); de la 26.11.2008 
Bolog Graţian a fost exclus din membri CST şi dintre membrii fondatori; 
-secţia de ciclism: s-a înfiinţat la începutul anului 2006 sub conducerea lui Sergiu Neidoni; secţia a 
avut la începutul anului 6 membri (Sergiu Neidoni, Alex Almăjan, Remus Farcaş, Alex Mateiu, 
Camil Milincu, Gheorghe Pocovnicu), au intrat în cursul anului 16 membri (Vali Carasiniu, Marian 
Clitan, Gil Dorogostaisky, Mario Giuchici, Mihaela Giucoane, Andrei Harabagiu, Cristi Ivanov, 
Cristi Konyo, Dario Maragliulo, Alex Martinas, Flavius Popa, Răzvan Riscuta, Sergiu Scandera, 
Dani Stamenca, Bogdan Şelariu, Alex Wagner); aşadar la sfârşitul anului erau înregistraţi 22 
membri; 
-secţia de dansuri: s-a înfiinţat în cursul anului 2007 sub conducerea lui Roland Kovacs; secţia a 
avut la începutul anului 10 membri (Laurenţiu Manda, Alexandru Ion, Dani Pristavu, Roli Kovacs, 
Emilia Păsăilă, Marius Păsăilă, Ioana Stoica, Alin Biscoş, Vesna Biscoş, Wafaa), a intrat în cursul 
anului 1 membru (Iozsi Balint), nu şi-a reînnoit contractul 1 membru (Roli Kovacs), au fost daţi 
afară 6 membri (Emilia Păsăilă, Marius Păsăilă, Ioana Stoica, Alin Biscoş, Vesna Biscoş, Wafaa); 
aşadar la sfârşitul anului erau înregistraţi 4 membri; 
-secţia de schi-snowboard: s-a înfiinţat în toamna anului 2008 sub conducerea lui Cătălin Ţuican; 
au intrat în cursul anului 7 membri (Cătălin Ţuican, Răzvan Burceag, Carla Karnyanszky, Lori 
Koszegi-Stoianov, Slaviţa Nemeth, Cosmin Rocşoreanu, Olimpiu Suciu); aşadar la sfârşitul anului 
erau înregistraţi 7 membri; 
-secţia de streetball: s-a înfiinţat la începutul anului 2006 sub conducerea lui Nicolaevici Flaviu; la 
1 ianuarie avea 7 membri (Flaviu Nicolaevici, Cosmin Cîrneală, Robi Coroban, Alex Pejity, Ovi 
Roşioru, Gusti Stepan, Paul Vanţ), secţia a primit în cursul anului 2 membri (Alex Lăcătuşu, Adrian 
Popovici), având la sfârşitul lui 2008 un număr de 9 membri; 
-membri simpatizanţi: la începutul anului 2008 existau 4 membri (Carla Karnyanszky, Alex 
Mateiu, Bianca Vidoni, Dani Suru), au intrat în cursul anului 2 membri (Anca Ardelean, Ştefan 
Cojocnean), au plecat 2 membri la altă secţie (Carla Karnyanszky, Alex Mateiu), deci la finele lui 
2008 erau înregistraţi 4 membri. 
 În total, faţă de 27 membri la 1 ianuarie, la 31 decembrie 2008 Clubul avea 47 membri. 
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 4. ACTIVITATE 

 
4.1. Activităţi organizate de CST sau având CST ca partener 

 
1. Antrenamente streetball. S-au desfăşurat de 2 ori pe săptămână, pe 
perioada iernii 2007/2008 respectiv 2008/2009 la Sala de baschet a 
Colegiului Naţional „C.D.Loga”, iar peste vară la terenul amenajat de 
membrii secţiei de streetball lângă Turbină, sub conducerea lui Flaviu 
Nicolaevici.  
 
 

 
 

2. Antrenamente dansuri. S-au desfăşurat de 2 ori pe săptămână, la Sala 
„Denise’s”, sub conducerea lui Laurenţiu Manda. 

3. Antrenamente ciclism şosea. S-au desfăşurat constant pe traseele din 
jurul Timişoarei, sub conducerea lui Alexandru Creţescu. 

 
 

 
 

4. Antrenamente ciclism trial. S-au desfăşurat constant în SkatePark iar 
de la venirea iernii în spaţiul special amenajat în clădirea „Cantina” a 
Universităţii „Tibiscus”, sub conducerea lui Sergiu Scandera. 
 

5. Concursul de streetball „Cupa Tinerelor Speranţe”, 19-20 aprilie, în 
sala C.S.Ş. Bega. Au participat 8 echipe (5 sportivi+2 rezerve), concursul a 
fost de tip open. S-au oferit premii în echipamente sportive, echipa noastră 
s-a clasat pe locul 3 şi a realizat o acţiune extraordinar de bine apreciată, 
organizarea a fost foarte bună, pentru care nu trebuie să uităm a mulţumi 
gazdelor care au oferit tot sprijinul în organizare şi desfăşurare iar 
Consiliului Judeţean Timiş pentru că a asigurat o parte a fondului de 
premiere. 
6. „Cupa Tinerelor Speranţe” la role, 20 aprilie 2008, eveniment 
organizat pentru a doua oară, la care s-au putut înscrie sportivi individuali, 
elevi sau studenţi timişoreni. Au participat doar 10 sportivi. S-au asigurat 
premii în materiale sportive cu sprijinul Consiliului Judenţean Timiş într-un 
proiect co-finanţat. 
 

 

 7. Ziua Europei, 9 mai. S-a dorit o acţiune de promovare a imaginii U.E. şi 
a României ca stat membru, din păcate compartimentul de specialitate al 
Prefecturii nu ne-a putut ajuta în organizarea acţiunii şi astfel ea s-a 
organizat şi desfăşurat numai prin membrii Clubului; acţiunea a cuprins 
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distribuirea de pliante şi o defilare a cicliştilor prin oraş. O parte a premiilor 
s-a asigurat printr-un proiect co-finanţat de către Consiliul Judeţean Timiş. 

 

 
 

8. Compania RETIM ECOLOGIC Service din Timişoara a organizat 
duminică 6 iulie 2008, la Pădurea Verde din Timişoara, acţiunea de 
promovare “RETIM Fest” care a inclus, în organizarea Clubului Sportiv 
Tibiscus, două concursuri cicliste, unul de cross-country şi unul de trial. Au 
participat 29 respectiv 6 sportivi, sportivii noştri obţinând un loc 6 la cross-
country respectiv locurile 1, 2, 3, şi 5 la trial. A fost o acţiune cu un real 
success, a îmbinat sportul cu principiile ecologiei, aprecierea a fost 
unanimă chiar dacă a fost primul concurs de trial organizat de CST. 
 

9. În perioada 9 iulie – 22 august 2008, cel mai vârstnic membru al 
Clubului nostru, Gheorghe Pocovnicu (64 ani), a participat la cea de-a 
şasea ediţie a "Turului României", acţiune în care, timp de peste o lună, se 
deplasează singur prin ţară, traseul de acest an fiind: Timişoara – Oradea – 
Satu Mare – Sighetu Marmaţiei – Vatra Dornei – Iaşi – Galaţi – Constanţa 
– Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Craiova – 
Turnu Severin – Moldova Nouă – Oraviţa – Timişoara. 

 
 

 
 

10. Calendarul de activitate pentru anul 2008, Clubul Sportiv Tibiscus a 
inclus organizarea şi desfăşurarea “Turului Ciclist al Banatului Montan”, 
pe traseul Timişoara - Stamora - Oraviţa - Orşova - Herculane - Reşita - 
Lugoj - Buzias - Timişoara. Cei 13 participanţi (9 din CST) au parcurs 530 
km în 5 zile, cu un parcurs zilnic între 70 şi 130 km, pe şosea, cu înnoptări 
la cort şi masă preparată de participanţi. A fost prima ediţie a unei acţiuni 
cu un răsunet deosebit între cicliştii bănăţeni, foarte bine primită de 
participanţi şi de mass-media care a relatat pe larg din fiecare zi a 
activităţii. 
 

11. În ziua de sâmbătă 13 septembrie 2008, în "Skate Park" din Parcul 
Central al Timişoarei, Clubul Sportiv Tibiscus a organizat un Concurs de 
trial, primul concurs exclusiv de trial organizat de Clubul nostru. În cursul 
zilelor de 11-12 septembrie, trialiştii din Clubul Sportiv Tibiscus, împreună 
cu câţiva prieteni, au muncit pentru construirea traseelor de concurs, 
folosind pentru aceasta paleţi, bârne, cauciucuri, tamburi. Au participat 26 
de sportivi din întreaga ţară, grupaţi pe 4 categorii: amatori, juniori, seniori, 
elite. Colegii noştri au obţinut un loc I (Konyo Cristian), un loc II la 
categoria seniori (Dario Maragliulo), un loc I la categoria elite (Sergiu 
Scandera). 
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12. În perioada 16 – 22 septembrie 2008, în cadrul “Săptămânii 
Mobilităţii Europene”, respectiv “Ziua fără maşini”, conform tradiţiei, 
membrii CST au distribuit peste 3.000 de pliante care prezintă înţelesul şi 
avantajele acestor principii, în aglomerările frecvente ale maşinilor. În data 
de 22 septembrie, a avut loc un concurs pe biciclete, la care au participat 
aproape 50 de ciclişti de la Şcolile Generale 16, 24 şi 25. În aceeaşi zi, în 
Parcul Central, s-a desfăşurat un concurs de role, fiind înscrişi şi de această 
dată circa 50 de copii de la şcoli din Timişoara, care au avut de parcurs un 
traseu de aproape un kilometru. Acţiunile au gost organizate şi s-au bucurat 
de sprijinul moral şi financiar al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, 
Rotary Club Timişoara/Timişoara Cetate/Timişoara Ripensis, Primăriei 
Municipiului Timişoara, Inspectoratului de Jandarmi Timişoara, Serviciului 
de Ambulanţă Judeţean Timiş, Biroul Poliţiei Rutiere Timişoara, Clubului 
Sportiv Tibiscus. 
 

13. Sâmbătă 11 octombrie 2008, compania CONTINENTAL a desfăşurat, 
în Timişoara, un concurs de alergare (5 km) şi ciclism (10 km) numit 
“Conti Running Day”, pentru angajaţii proprii, în organizarea Asociaţiei 
Athletic Club Maraton din Timişoara, iar comisariatul de traseu a fost 
asigurat de 22 de membri ai CST. 
  

 

 

14. Duminică 12 octombrie 2008, asociaţia Athletic Club Maraton din 
Timişoara a organizat ediţia 2008 (ediţia a IX-a) a “Maratonului 
Timişoarei”, acţiune de tradiţie în oraşul nostru, cu participare 
internaţională şi rezultate pe măsură. Clubul Sportiv Tibiscus a fost 
reprezentat la concursul de alergare de doi ciclişti, care au lăsat bicicleta 
acasă pentru a arăta că un sportiv poate mai mult decât simpla pasiune 
pentru una sau alta dintre ramurile sportului. Aceştia au ocupat un onorabil 
loc 8 (Mihaela Giucoane) respectiv 21 (Daniel Stamenca, care a alergat cu 
mâna deaptă în ghips). Comisariatul de traseu a fost asigurat de 19 membri 
ai Clubului Sportiv Tibiscus. 
 

15. Colegii noştri trialişti Sergu Scandera şi Dario Maragliulo au fost 
invitaţi să susţină un recital la “Balul Bobocilor“ de la Grupul Şcolar 
Industrial Electrotimiş, joi 16 octombrie 2008. 
 

 
 

 
 

16. Sportivii Secţiei de Schi-Snowboard au desfăşurat, în perioada 24-28 
decembrie 2008, un program de antrenamente, pe pârtiile staţiunii Straja. 
La aceste antrenamente au participat Cătălin Ţuican (snowboard), Olimpiu 
Suciu (schi), Cosmin Rocşoreanu (snowboard), Răzvan Burceag 
(snowboard), Lori Koszegi (schi). 
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4.2. Participarea la alte activităţi 

 
1. Masa Critică. Acţiunea este o bună ocazie de a face cunoscută bicicleta 
între pietoni şi mai ales şoferi, dar şi autorităţi (la prima acţiune, 
Jandarmeria a fost foarte îngrijorată de acţiunea în premieră, însoţind 
sportivii pe tot traseul). Din păcate membrii CST nu prea sunt interesaţi de 
a participa, în nume propriu, la această acţiune, chiar dacă ea face reclamă 
ciclismului şi sportului în general. 
 

 

 
 

2. Colegul nostru Ştefan Cojocnean este deţinătorul recordului mondial la 
lovirea sacului de box timp de 17 ore, dobândit la Impossibility 
Challenger 2008, Dachau (Germania), în 30 martie. 

4. Sâmbătă 12 aprilie 2008, pe baza sportivă Poli 2 a Universităţii 
"Politehnica" din Timişoara, Liga studenţilor din Facultatea de 
Electrotehnică şi Electroenergetică, în colaborare cu Liga Studenţilor 
Chimişti Timişoara, au organizat ediţia 2008 a concursului "Cupa Poli". 
La acest concurs, sportivii Secţiei de Streetball a Clubului Sportiv Tibiscus 
au participat cu două echipe, Streetboyz şi No Name, aceasta din urmă 
ocupând locul II. Dorim să-i felicităm pe Alex, Alex, Flaviu şi Gusti pentru 
frumosul rezultat şi să le urăm tuturor măcar aceleaşi rezultate bune în anul 
2008. 
 

 

 
 

5. Colegul nostru, Remus Farcaş, a participat sâmbătă, 10 mai 2008, în 
Ungaria, la competiţia ciclistă numită "Tour de Tisza". Sportivul nostru a 
reuşit să se clasifice, la categoria sa, un loc foarte bun în primul sfert dintre 
juniorii care s-au înscris în cursă. 
 

6. Colegul nostru, Sergiu Scandera, a participat sâmbătă, 17 mai 2008, la 
Szeged (Ungaria), la competiţia de sporturi extreme "Szegedi Extrem 
Jatekok" la proba de trial. 
 

 
 

 
 

7. Duminică 18 mai 2008, în tradiţionala organizare a Atletic Club Maraton 
Timişoara, s-a desfăşurat ediţia 2008 a “Crosului Firmelor”. La proba de 
ciclism, sportivul nostru Remus Farcaş, concurând în cadrul echipei 
Laboratorului Elia "Cofetăria Dolce", a obţinut locul IV, iar prin 
participarea sa laboratorul a obţinut locul II pe echipe. 
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8. „Trial Jam 6”, 25 mai, Oradea, concurs de trial. La acest concurs, 
colegii noştri Dario Maragliulo şi Cristi Konyo au luat parte şi au obţinut 
locurile I respectiv II la categoria SENIORI. 
 

 
 

 
 

9. „Crosul Olimpic”, 25 mai, Timişoara, concurs de ciclism organizat de 
Academia Olimpică Română filiala Timiş. Sportivul nostru Andrei 
Martinaş a obţinut locul III. 
 

10. „Cupa Concordia”, 8 iunie 2008, Lugoj, concurs de cross-country 
organizat de Clubul Concordia şi aflat la ediţia a XII-a. Au participat 2 
sportivi ai CST. 
 

 
 

 

11. În ziua de sâmbătă 2 august 2008, din localitatea Poprad (Slovacia) s-a 
dat startul competiţiei cicliste de şosea “Turul Tatrei” care cuprinde un 
traseu de 212 km, în Slovacia şi în Polonia. Reprezentanţii Clubului nostru 
la acest concurs au fost Andrei Martinaş şi Remus Farcaş, alături de care au 
mai participat, din partea României, 3 sportivi timişoreni (Alex Creţescu, 
Dorel Gomoi şi Bogdan Nădăştean) şi un gălăţean. 
 

12. Participarea unui reprezentant al CST la festivalul „Cluj on the 
Rocks”, 9-10 august, concurs de trial la care sportivul nostru Scandera 
Sergiu a obţinut locul 3 la categoria ELITE. 
 
 

 
 

 
 

13. Joi, 28 august, in Parcul Central din Petrosani, festivalul “Drop'n'Roll” 
a debutat cu o demonstraţie de trial, susţinută de câţiva dintre cei mai buni 
rideri ai acestei discipline din România, printre care şi colegul nostru Sergiu 
Scandera. 
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14. În ziua de sâmbătă 6 septembrie 2008, la Matra, lângă Budapesta, a avut 
loc concursul “Turul Matrei”, la care s-au înscris şi colegii noştri, Remus 
Farcaş şi Alex Creţescu, cu un traseu pe o distanţă de 80 de kilometric. 
Ambii sportivi au obţinut rezultate bune la categoriile la care au participat. 
 

 
 

 

15. În perioada 6-7 septembrie 2008, la Muntele Mic - judeţul Caraş-
Severin, a avut loc ediţia a XI-a a competiţiei Cupa Cetăţilor la 
mountainbike, downhill şi sporturi extreme, eveniment unic în România, 
concurs cu caracter naţional şi internaţional, eveniment ce se doreşte a intra 
in peisajul organizatoric al evenimentelor cultural-sportive bănăţene şi 
naţionale, concurs este organizat de Bolog Graţian, fost vicepreşedinte al 
CST. Participarea CST la concurs a constat în deplasarea a cinci sportivi 
care au făcut parte din arbitrii de traseu. 
 

16. În zilele de 6-7 septembrie 2008, colegii noştri de la Asociaţia 
BikeAttack din Reşiţa, au organizat, la Gărâna, cea de-a IV-a ediţie a 
“Banat Mountain Bike Marathon”, la cross-country şi trial. Au participat la 
acest eveniment ciclist: Dario Maragliulo, Cristi Konyo, Sergiu Scandera, 
care au obţinut locul I la categoria ELITE - Sergiu Scandera, locul I 
categoria la EXPERT - Dario Maragliulo şi locul II la categoria EXPERT - 
Cristi Konyo. 
 

 

 
 

17. În ziua de duminică 7 septembrie 2008, la Eugendorf, lângă Salzburg 
(Austria), a avut loc ediţia 2008 a celebrului “Eddy Merckx Classic”, la 
care unicul reprezentant al României, care s-a înscris şi a participat, este 
colegul nostru Alex Almăjan. 
 

18. Colegul nostru, Remus Farcaş, a participat duminică, 4 mai 2008, la 
Pecs (Ungaria) la etapa a 4-a a "Tour de Pecs" desfăşurată pe un traseu de 
88. De remarcat participarea românească extrem de redusă - un singur 
senior (Alex Creţescu) şi doi juniori (Remus Farcaş şi Bogdan Nădăştean). 
Colegii noştri, Remus Farcaş şi Alexandru Creţescu, au participat duminică, 
28 septembrie 2008, la Pecs (Ungaria), la etapele a XI-a şi a XII-a ale 
ediţiei a X-a (2008) a competiţiei cicliste de şosea numită "Tour de Pecs". 
Participând la categoriile HOBBY (Remus Farcaş) şi SENIORI (Alex 
Creţescu), cu aceleaşi numere de concurs pe care le-au avut în toate cele 12 
ediţii ale "Tour de Pecs" 2008, sportivii noştri au obţinut rezultate bune care 
au contribuit la creşterea încrederii în forţele proprii în vederea sporirii 
participării CST la competiţii naţionale şi internaţionale. 
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19. Un grup de ciclişti participanţi la "Masa Critică" au ales să petreacă 
sâmbetele lunii octombrie participând la ieşiri pe bicicletă în jurul 
Timişoarei, pe trasee de şosea, de pădure, pe drumuri de ţară sau oriunde 
există aer curat şi posibilitate de mişcare, în cadrul acţiunii 
“OOctOOmbrie pe dOOuă rOOţi”. Printre participanţii la această 
acţiune-maraton se numără şi câţiva colegi de-ai noştri - Mihaela Giucoane, 
Andrei Harabagiu, Dani Stamenca, Lori Koszegi, Gil Dorogostaisky, 
Sergiu Neidoni. 
 

20. Un grup de ciclişti de şosea din Clubul nostru a participat, vineri 24 
octombrie 2008, la Szeged (Ungaria), la ediţia a XIII-a a Memorialului 
"Misik Laszlo", în organizarea Szegedi Kerékpáros Sport Club. 
Participând la o cursă pe un traseu de 48 km, sportivii noştri Remus Farcaş 
şi Alexandru Almăjan au terminat cu succes. Bikerii noştri au fost însoţiţi la 
cursă de Alexandru Creţescu, câştigătorul ediţiei 2007 la categoria seniori 
care a participat şi în acest an la cursa de 60 km. 
 

 

21. La Cluj a avut loc, sâmbătă 6 decembrie, ediţia a III-a a concursului 
Cluj Winter Race, singurul eveniment de acest fel organizat în România, 
prin care organizatorii vor să demonstreze că mersul pe bicicletă poate fi 
practicat şi iarna. La acest concurs au participat şi câţiva membri ai 
Clubului nostru: Miha Giucoane, Andrei Harabagiu, Alex Almăjan, Dani 
Stamenca, Gil Dorogostaisky. Rezultatul cel mai notabil al participanţilor 
noştri este locul II ocupat de Mihaela Giucoane. 
 

22. Conferinţa Naţională PRO VELO şi Adunarea Generală a 
Federaţiei Bicicliştilor din România, 12-13 decembrie, s-a desfăşurat la 
Bucureşti cu sprijinul deosebit al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, a 
fost o activitate organizată de Clubul de Cicloturism Napoca şi Asociaţia 
Bate Şaua să Priceapă Iapa. 
 

 

 
 

5. VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 Evenimentele organizate de CST sau cele la care membrii CST au luat parte au afectat 
bugetul Clubului astfel: 
-antrenamente streetball: 552 lei 
-antrenamente dansuri: 165 lei 
-antrenamente şosea: 0 lei 
-antrenamente trail: 0 lei 
-concursul de streetbal şi role „Cupa Tinerelor Speranţe”: 4 067,83 lei 
-acţiunile dedicate Zilei Europei: 762,10 lei 
-festivalul RETIM Fest: 0 lei 
-Turul României: 1 026,20 lei 
-Turul Ciclist al Banatului Montan: 1 401,27 lei 
-concurs de trial: 1 609,70 lei 
-Săptămâna Europeană a Mobilităţii şi Ziua Europeană fără Maşini: 700 lei 
-Conti Running Day: 0 lei 
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-Maratonul Timişoarei: 0 lei 
-Balul bobocilor: 0 lei 
-antrenamente schi/snowboard: 0 lei 
-masa critică: 0 lei 
-Cupa „Poli” la streetball: 0 lei 
-Tour de Tisza: 0 lei 
-Szegedi Extrem Jatekok: 0 lei 
-Trial Jam 6 Oradea: 0 lei 
-Crosul Olimpic: 0 lei 
-Cupa Concordia Lugoj: 0 lei 
-Tatry Tour: 1 213,13 lei 
-Clunj on the Rocks: 85,76 lei 
-Drop’n Roll Petroşani: 0 lei 
-Matra Tour: 220, 08 lei 
-Cupa Cetăţilor: 1 633,75 lei 
-Banata Mountain Bike Maraton: 0 lei 
-Maraton Eddy Mercks: 870,66 lei 
-Tour de Pecs: 220,16 lei 
-OOctOOmbrie pe dOOuă rOOţi: 0 lei 
-Memorialul „Misik Laszlo” Szeged: 324,99 lei 
-Cluj Winter Race: 130,02 lei 
-Conferinţa PRO VELO+Adunarea Generală a Federaţiei Biciliştilor din România: 20 lei 
 
 

6. BAZA MATERIALĂ A CST 
 CST este abonat la revista de sport extrem KNOX, revista de ciclism mBIKE, revista 
Muscular Development, respectiv primeşte, prin Coaliţia Naţională PRO VELO, reviste de 
specialitate din străinătate. 
 
 

7. PROMOVAREA IMAGINII CST 
 Numele şi imaginea CST au fost promovate astfel: 
• pagina de Internet a CST şi paginile secţiilor: 
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• pagina de Internet a Universităţii „Tibiscus” 
 

 
      

Despre activităţile organizate şi desfăşurate de CST au relatat: 
• ziare 
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• posturi TV: 
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• Site-uri de Internet: 
 

            

            

         

    
 
 

8. CONCLUZII 
Analizând situaţia de ansamblu a CST, putem concluziona că activitatea pe anul 2008 a fost 

foarte bună, raportat la condiţiile existente şi posibilităţile clubului şi interesul pe care comunitatea 
locală respectiv autorităţile o manifestă faţă de sport. 

 
 

Preşedintele Clubului Sportiv Tibiscus 
Dr.ing.   M a r i u s   K a r n y a n s z k y  

 


